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achterop

We kinne in
protte oer
de simmer
sizze… mar
dat Baard op de
kaart stiet is in
feit. Wat in kroechbaas yn kombinaasje
mei it iepenjen fan de
brêge al net te waach bringe kin!
De media krige der net genôch fan
en Jaap lokkich ek net. Jimme ha it
allegearre lêze kinnen yn de Ljouwerter Krante, It Frysk deiblêd yn Trouw
of de Telegraaf. Of miskien wol sjoen
op tillifisje of Facebook. Yn elk gefal
moaie promoasje foar Baard. En dat
it fertuten docht dat kin je oerdei en
jûns wol sjen op it terras; gesellige
drokte.
Ek drok wie it op PUUR Baard. In
moai simmerbarren mei in fiskwedstriid, ielrikjen en kreamkes yn it
doarp. In dit nûmer omtinken en foto’s
fan in slagge dei en goed nijs…..takom
jier wêr! Minder drok mar derom net
minder slagge.. it festival OpenBaard.
3

Us nije
redaksjelid,
Aart Kuyt, hat der
in stik oer skreaun. Fierders sil Aart
ynhâld jaan oan nije rubriken fariearjend fan ‘poeslief ’ oant prikkelbaard!
Noch efkes wachtsje… yn de folgjende
Baarder kat te lêzen.
Yn dizze kat fansels ek nijs fan ús
ferieningen, ús skoalle, Felix en al wat
yn Baard bard of barde. De redaksje
winsket elkenien noch in moaie neisimmer en in protte lêsnocht ta!
M
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Leestip van De Baarder LeesClub:

Vervoering Shantie Singh
Het boek is geschreven door
Shantie Singh (1982) en het
is haar debuutroman. Het
verhaal is op waarheid gebaseerd.
Vervoering vertelt het verhaal
van vier generaties, verspreid
over drie continenten. India,
Suriname en Nederland. Een
reis door de tijd en de wereld.
In 1912 reist de achttienjarige Ramdew per schip van India naar Suriname. Hij is geronseld om als arbeidskracht op een suikerplantage te
werken.
De slavernij zou zijn afgeschaft maar
wanneer we lezen hoe de omstandigheden voor de Hindoestaanse mensen op de suikerplantages waren, dan
is duidelijk dat de slavernij slechts op
papier is afgeschaft.
Mensen werken onder erbarmelijk
zware omstandigheden, worden onderbetaald en uitgebuit. Onder alle
omstandigheden hebben ze houvast
aan hun dromen en verhalen.
Verhalen zijn belangrijk in een familie die verspreid (‘vervoerd’) is over
de hele wereld.
In het boek vier vertellers, Yash, de
Raj, Mukesh en Sandra.
Mukesh (de derde generatie) volgt na
4

de mulo de opleiding op de kweekschool in Paramaribo om leraar te
worden.
Na een tragische gebeurtenis gooit hij
het roer om en vertrekt naar Nederland. Zijn vrouw Seema volgt een half
jaar later.
Hier wordt het verhaal herkenbaar
voor ons als Nederlanders. De manier
waarop de betonnen flatgebouwen,
de bittere kou in de winter en het
ontbreken van een badhuis beschreven worden maakt het mogelijk om
je helemaal te verplaatsen in de beleving van dit Hindoestaanse echtpaar
dat vanuit Suriname naar ons land is
gekomen. Gelukkig is er de familie
Beekmans, want eigen familie is ver.
Zoals bij ieder boek wat we lezen halen we ook uit dit boek allemaal de
zin die we de mooiste vonden in het
boek.
Voor mij :
‘Was de werkelijkheid er ooit in geslaagd te kunnen concurreren met de
verbeelding, waarin alles opgebouwd
en gesloopt kon worden met de snelheid van de gedachte?'
(blz 79)
Marjan Jansma M

Een nieuwe vereniging?

Klaverjassen in Baard!

Hallo Baarders!

Schoorsteenveger

Yge Valk en Ger Luijben zijn van mening dat er in Baard weer een klaverjas club opgericht moet worden. Yge
en ik hebben daarom de koppen
bij elkaar gestoken en hebben een
datum afgesproken in café Baard.

De zomer hebben we nu echt wel
gehad, en daarom richten we ons nu
weer op de winter.
Traditioneel en net zoals vorig jaar,
willen we ook dit jaar weer de schoorsteenveger laten komen. Het rookkanaal van de (hout-) kachel dient zoals
je weet regelmatig schoongemaakt te
worden, om het risico van een brand te
verkleinen.

Op vrijdagavond 30 september om 20.00 uur a.s. willen
we starten met de eerste
klaverjasavond. Voordat het
kaarten start willen we graag
de mening horen van de kaarters
hoe we de kaartavonden het beste kunnen
aanpakken en om de volgende data van de
kaartavonden vast te stellen.
Wij zelf hebben wel wat in gedachten en
denken aan eens in de 3 weken te klaverjassen.
Om zo min mogelijk oponthoud te hebben op
de klaverjasavond zelf kunnen kaarters zich
opgeven t/m woensdag voor de vrijdagavond
van spelen. We denken aan een inleg van €5,per avond maar dan krijgt iedere speler ook
een prijs.

Schoorsteenvegersbedrijf Dijkstra,
Klaas Kooiker uit Grou is een erkende
firma, die na afloop van het werk een
certificaat afgeeft. Hij komt al een flink
aantal jaren een dag hier in Baard om
de aangemelde schoorstenen schoon
te maken.
Doe je mee? Hoe meer hoe liever, en
bovendien drukt dat natuurlijk de prijs.

Wij hopen dat we de klaverjassers op deze
avond weer kunnen begroeten en dat we leuke
kaartavonden kunnen beleven.
Tot ziens op vrijdag 30 september 20.00 uur.

Meld je dan voor 30 september a.s. bij
Pim (tel. 0640242372 of
pim.astro@gmail.com)
en we regelen snel een datum.

Yge en Ger M

Groetjes, Pim
5
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Een geweldig
initiatief:

Open Baard
muziekfestival

Wat een geweldig initiatief van onze
nieuwe kroegbaas Kobus/Jaap! Met
mededank aan Aggie en Boyd natuurlijk. Een heus openlucht mini
festival afgelopen 13 augustus op
het parkeerterrein; je moet het maar
durven.
En als het gebeurt, dan ook meteen
maar goed, zo was de filosofie. Nou
dat was het zeker! Aan alles is gedacht: prima catering, springkussen
voor kinderen, sanitaire mannenvoorzieningen, (is er eigenlijk ook
zoiets voor vrouwen?)
Maar waar het uiteindelijk om draait
is de muziek en met name het geluid.
Als jij dat laatste geregeld hebt Erik,
niets dan lof. Een intiem podium,
6

overkapt door een tent stond verwachtingsvol in de hoek van het terrein. De line-up is gevarieerd. 16.00
uur is de opwarmer door de Aosis
Tribute Band. Weinig mis mee hoor,
maar voor mij begint het pas om
18.00 uur. Ze noemen zich The Frisian Bluesgang, maar ik ken ze alleen
maar onder de legendarische naam
Pub Street Blues Band. En ja, daar
is Kobus/Jaap leadzanger van! Helaas deze keer iets van te korte duur...

Desondanks genieten geblazen. En
dan de hoofdact, The Cool Quest, een
Zwols hip-hop collectief met roots in
Sneek. Op voorhand niet mijn muziek, maar wat heb ik mij vergist! Binnen de kortste keren sta je te swingen
op het terrein en met mij iedereen.
En daar wil ik het tot slot nog wel
even over hebben. Vakantietijd, te
weinig publicatie? Hoe dan ook, dit
soort evenementen verdient veel

meer publiek. Kinderschoenen? Laat
het zo zijn om vervolgens uit te groeien naar (mijn) maat 47!
Kobus gaat vanaf nu nooit meer naar
Appelscha. Hij kan gewoon thuis
blijven voor toekomstige goede muziekevenementen; daar ben ik van
overtuigd. Nu de rest van muziekminnend Baard ook nog even...
Aart M
7
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Drive “in” Discotheek
DISCO 2000 & Cafe Baard
helaas verhinderd waren, een datum hebben
we nog niet dus zullen
we later gaan flyeren en
de data eventueel op de
facebook site van Doarp
Baard plaatsen.
Men vond de titel disco partij niet zo toepasselijk i.v.m. de vele
sixties platen dus het
volgende feest zal een
andere naam krijgen iets in de trend
van Vinyl Partij, omdat ik ook dan weer
alleen vinyl zal draaien op deze avond.
Er zal echter ook een andere kleine verandering zijn op deze avond, en dat is dat de
mogelijkheid er is om als bezoeker zelf in
mijn platenbakken te mogen zoeken naar
de plaatjes waar je herinneringen aan hebt.
Deze zal ik dan uiteraard ook gaan draaien,
buiten de gewoon aangevraagde nummers uiteraard.
Ik weet uit ervaring dat zelf plaatjes uitzoeken
erg leuk is en dat dat veel herinneringen oproept, iets waar je dan weer lekker over kletsen
kan met de andere bezoekers.

Op 14 mei was het dan eindelijk zover, na
vele verzoekjes en vragen of ik weer eens wou
“draaien” hebben we een zeer geslaagde “disco”
avond gehad.
De opkomst was geweldig en de sfeer zat er
gelijk goed in met flink wat muziek uit de
zestiger jaren en later ook veel uit de jaren
zeventig. Het was het ongelooflijk gezellig.
De bovenzaal was door mij helemaal aangekleed met grammofoonplaten, en zelfs de bierviltjes op de bar waren door mij vervangen door
singeltjes.
Met een mooie grote spiegelbol in het midden
van de zaal aan het plafond en wat bellenblaas
machines was het sfeer plaatje helemaal compleet.
Op verzoek van velen zullen we dit eerdaags nog
eens gaan doen, ook speciaal voor diegene die

Graag tot de volgende keer !!
Erik A. Jutte M
8

WetensBaardigheden
Baardmannetje

No binne der ek noch oare
baardmannen dy’t elke wike
in natuergebiet yn Nederlân
besykje en dat op tellifisje
sjen litte. Nico de Haan en
Hans Dorrestijn binne in
bysûnder duo, dy’t harsels
baardmannetjes neame. De
ien wit alles fan de natuer en
de oar wit mear fan tekst en
humor. Mar beide ha in pasje
foar de natuer.

Mochten de manlike Baarders tinke dat dit oer harren
giet…… it soe kinne! Mar in
Baardmannetje is ek in echte
reidfûgel. It mantsje hat tekene bakkeburden. Syn helder
lûd docht tinken oan in racefietsbel en is te hearen yn en
om moerassen mei in protte
reid. De measte baardmannen
binne te finen yn de Oostervaardersplassen yn Flevolân.

Studeerbaard (1)
In juni heb ik mijn VMBO-T diploma behaald op het Bogerman College in Wommels. Het was een leuke en
gezellige school. Nu ga ik verder op
de Friese Poort in Sneek. Daar volg
ik de opleiding Mechatronica niveau
4. Mechatronica is een combinatie
van elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Hiermee kan ik later
bij Defensie terecht, maar ook bij
verschillende bedrijven in de machine-industrie en apparatenbouw. Tot
nu toe vind ik het erg leuk. Een klas

bestaande uit allemaal jongens en 1
meisje, dit was op het Bogerman wel
anders (22 meiden en 8 jongens) De
lessen zijn leuk om te volgen. Ik heb
zowel theorie als praktijklessen. In de
loop van deze opleiding bestaat de
mogelijkheid om in het buitenland
stage te lopen.
Wat ik uiteindelijk ga doen als ik
mijn diploma heb behaalt, daar heb
ik nog geen idee van.
Groetjes Djurre M
9
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Zaterdag
20 augustus:

Palingroken, Viswedstrijd en Zomerfair
We kijken met veel voldoening terug op een PRACHTIGE
dag! De vele vrijwilligers waren al vroeg in touw om het
dorp in de juiste sfeer te brengen. Kramen bouwen, visnettten overal ophangen, strandpalen plaatsen, parkeerplaatsen regelen, borden plaatsen etc. etc. De decoratie viel
op want er zijn veel positieve reacties geweest. De eerste
bezoekers waren er al voor het middaguur en voor je het
wist liepen er al vele bezoekers rond. Er was een geweldige
sfeer onder de bezoekers, standhouders, vrijwilligers, palingrokers en dorpsbewoners. Mede namens jullie en de
sponsors is het Palingroken, de Viswedstrijd en de Zomerfair een zeer geslaagd evenement geworden. Het was nog
lang gezellig in en rond Cafe Baard.
Uitslagen Palingroken:
1. Eddy de Roos, Veenwouden
2. De Rienster Rikkers, Rien
3. Dick de Haan, De Triemen

De collecte voor het Nederlandse Rode Kruis heeft dit jaar in
Baard € 150,90 opgebracht.
De opbrengst van de afdeling
Súdwest-Fryslân als geheel was
dit jaar € 10.180,70.
Met hartelijke groet,
Leendert Brouwer

Verhuisbaard

Uitslagen Viswedstrijd:
1. Elisa de Roo, Baard
2. Ale Reitsma, Baard
3. Amarins de Boer, Oudehaske
Volgend jaar willen we het weer graag organiseren en dan
op zaterdag 19 augustus 2017. Wij hebben er alweer zin
in!!
Jaap, Aart, Inge, Jikke, Sjoukje en Gert M
(foto's Wybo Walstra)
10

Collecte

11

Na vele jaren in Baard te
hebben gewoond, is op zaterdag
27 september Jappie Mollema
verhuisd naar Drachten samen
met zijn vriendin Ria van der
Molen.
Het adres is
Berglaan 16-26, 9203 EG.
Aan hun flat wordt nog
gewerkt, maar ze hopen er snel
in te kunnen!
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Kinderbaarderij (1)

Kerknieuws: Kerkenpad

Sem

Op zaterdag 3 september zijn
Tine Spoelstra en David Bosman de trotse ouders
geworden van een zoon, Sem Lucas.
Wij wensen hen veel gezondheid, liefde en geluk.

Bauke

Kinderbaarderij (2)

Een oude gewoonte!
In de tijd dat we in Amsterdam
woonden kwamen nogal wat
mensen bij elkaar in het buurtcafé op vrijdag aan het eind van de
middag.
Dat was altijd gezellig, leuke
contacten en bron voor allerlei
wijkinitiatieven.
Dat was ook het geval in andere
plaatsen waar we ooit woonden.
Regelmatig kom ik vrijdag einde
middag in Café Baard: helaas
vaak weinig Baarders.
Baard is Amsterdam niet maar
misschien dat VrijMiBo Baard
toch wat kan worden.

Bijzondere ets in kerk Baard

In Baard wordt net als in de meeste kerken van
Friesland Kerkenpad gehouden.
Dit betekent dat alle kerken iedere zaterdagmiddag in de zomerperiode open zijn. In Baard en
de omliggende dorpen is dit wel extra bijzonder,
omdat we ook in de stichting Nieuwe kunst in
oude kerken zitten.

kerken namelijk Paul van Dongen. Van Dongen
maakt etsen en aquarellen.
In Baard hangt dit jaar de ets “Panorama Golgokta”. Deze reuzenets is maar liefst 35 cm hoog,
455 cm lang en opgehangen als een lampenkap.
Heel bijzonder.
Het is ook erg fijn dat we vrijwilligers uit Baard
hebben die op een van deze zaterdagen gasten
willen ontvangen in onze kerk. Wie denkt, dit
zou ik volgend jaar ook wel eens willen, is van
harte welkom. Het zijn vaak bijzondere ontmoetingen.

Zo hangt er al een paar jaar de st Gertudus, een
moderne icoon. Gertrudes is ook de naam van
onze kerk. We proberen dit binnen de stichting
aan te kopen. De schilder van dit kunstwerk is
Giovanni Dalessi. Dalessi is wereldwijd bekend
en was in 2013 schilder van het jaar.
In het voorjaar van 2016 hebben we weer een
schilder bereid gevonden te exposeren in onze

Namens de kerkenraad,
Sjoukje Terpstra M

Studeerbaard (2)
Mij werd gevraagd om te vertellen
waar ik op dit moment mee bezig
ben.
De afgelopen vier jaar heb ik VMBO-TL gedaan op de AMS in Franeker. Daar heb ik dit jaar mijn examens voor gedaan en ben ik geslaagd.
Na de zomervakantie ben ik begonnen aan het CIOS in Heerenveen en
volg ik de opleiding Sport, Beweging
en Gezondheid.
Het is een driejarige opleiding waarbij ik leer om sport- en beweegpro-

Ronald van Giessen
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gramma’s te maken die gericht zijn
op een gezondere leefstijl.
Ik heb nu net een introductieweek
gehad om kennis te maken met mijn
nieuwe school en klas.
Ik doe deze opleiding, omdat het een
goede vooropleiding is voor de fysiotherapie.
Later wil ik namelijk fysiotherapeut
worden.

Stefan van der Meer M
13
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José en Joop op reis

Reisverslag
Afrika - deel 2
2e verslag,
11 april 2016

Op de radio wordt verslag gedaan van
een voetbalwedstrijd in de Zuid-Afrikaanse taal. Grappig dat ik het een
beetje kan volgen. Ook onderweg, als
we een praatje maken met de mensen
kunnen we ons redelijk verstaanbaar
maken als we een beetje langzaam
NL praten tenminste. “Stadig” praten
zeggen ze hier en dat lijkt dan weer
op Fries. Maar iedereen spreekt ook
Engels, dus de communicatie gaat erg
makkelijk. Alle aanwijzingen en opschriften onderweg zijn in het Engels
en Zuid-Afrikaans. En soms nog in
een Bantoetaal, maar dat is voor ons
onbegrijpelijk.
14

Intermezzo:
Nu we hier wat langer zijn denken we
het land en de bevolking beter te begrijpen. Door veel te lezen hebben we
meer inzicht gekregen in de turbulente
geschiedenis van Zuid-Afrika. En
begrijpen we meer van de grote maatschappelijke tegenstellingen tussen de
verschillende bevolkingsgroepen en
hoe die hier samen moeten leven.
We trekken onwillekeurig een vergelijking met India, een land dat we
na twee lange verblijven daar aardig
menen te hebben leren kennen. Net
als hier is ook daar de tegenstelling
tussen arm en rijk groot.

In India hebben we bijna altijd
“wild” gekampeerd. Er waren
nauwelijks campings. Of we
stonden ’s nachts bij een tankstation, waar altijd iemand
ongevraagd op ons “paste”.
We konden op late uurtjes in
het donker wel onbevangen
tussen het krioelende publiek
lopen. Nooit zijn we daar bang
geweest of hadden het idee dat
we dan extra op onze spullen
moesten passen. Je zag arme
gezinnen letterlijk op straat
leven. Proberend om toch een
beetje een thuis te scheppen
voor het gezin op een schamel
kleed waar de kleintjes tussendoor kropen. Er werd veel
gebedeld. We zagen veel onbehandelde psychisch gestoorde
mensen. Maar het leven leek
er vrolijk, verwachtingsvol en
optimistisch.
India is in welvaart ook flink
vooruitgegaan de laatste
decennia. M.i. is het Hindoeïsme van grote invloed op
de samenleving. Die predikt
vreedzaamheid.

Zuid-Afrikaanders met
handige reisauto’s, makkelijk
op te zetten tentjeeps, etc. En
natuurlijk ook bezocht door
niet Afrikaanders. In de dorpen en steden zijn de meeste
huizen omheind met hekken
en voorzien van stalen luiken
voor deuren en ramen. En dat
is hier ook nodig: Steeds voel
je de dreiging van de zwarte,
desolate onderklasse. Eeuwen
van miskenning, uitbuiting,
rassenscheiding en armoede
manifesteren zich duidelijk in
de samenleving. De jongeren
komen uit de golfplaten wijken
buiten de steden naar de stad
voor wat vertier en misschien
duistere zaken.
Op hoeken in de buitenwijken
hangen groepen jonge mannen
rond. Verveeld, zonder werk

Maar hier in Zuid-Afrika is
het een heel ander verhaal.
Om te beginnen geen gebrek
aan veilige, goed geoutilleerde campings. Voornamelijk
benut door welgestelde
15

of toekomstperspectief. Soms
zie je in een drukke Mall met
het gebruikelijker luxe aanbod
extra bewaking, waaronder potige securitykerels voorzien van
een lange stok met een zweep
eraan, klaar om toe te slaan
als nodig. De onderklasse gaat
ook gebukt onder alcoholisme
en aids. De overheid heeft het
te lang laten afweten met de
aanpak van aids.
Grote Karoo
We gaan verder de grote
Karoo in. Een hete, kurkdroge,
savanneachtige vlakte.
Er zijn nauwelijks bomen.
Zomers moet het hier om
te stikken zijn en zelfs in dit
herfstseizoen is het nog heet.
Er zijn nauwelijks stadjes. We
genieten van de lange ritten
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door het woeste landschap
met zijn soms lange stukken
kaarsrechte en prima wegen.
Onderweg doen we enkele
noodzakelijke boodschappen
in het stadje Hanover. Maar
durven de auto maar amper
alleen achter te laten. Er
hangen wat ongure types rond die zich stierlijk lijken te vervelen. Bij
terugkeer in de cabine
worden we aangesproken door een haveloze,
benevelde man, die ons
waarschuwt voor diefstal, maar tegelijkertijd
ook om geld vraagt.
Duidelijk een ongezellige boel waar we niet
gaan bivakkeren. De vergelijking dringt zich ook hier weer
op met onze ervaringen in India in dergelijke situaties. Daar
voelden wij nooit een dreiging
uitgaan van de straatarme types. We voelen ons hier niet
gemakkelijk bij en zijn al gauw
weer vertrokken.
Er zijn hier in de Karoo grote
schapenboerderijen, waar de
Merinowol vandaan komt.
Ruimte te over voor deze beesten. Steeds zijn grote stukken
land afgezet, waarbinnen de
beesten proberen wat te eten
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te vinden. We arriveren in Beaufort West maar de camping
van het National Karoopark
hier blijkt volgeboekt te zijn.
In de plaats daarvan komen
we op camping “Steenbokkie”
terecht, dankzij onze voor-

treffelijke digitale kaart (T4A)
met heel veel handige POI’s.
Vlak bij de stad en met een
werkelijk adembenemend uitzicht op de Karoo met bergkammen. Nog niet wetende
dat we daar 10 dagen zullen
blijven staan. Het is een Nature Reserve waar allerlei dieren wat speciale verzorging
krijgen. En de meesten ervan
scharrelen lekker rond op het
campingterrein. Als nieuwkomer komen ze wel even
kijken wat voor vlees ze in de
kuip hebben. Een ezel komt
nieuwsgierig bij onze stoelen
16

staan. Een schaap neemt ons
tafeltje op zijn rug en gaat daar
al struikelend enkele meters
mee vandoor. Gelukkig schaap
en tafeltje blijken ongedeerd.
Verder loopt een grote familie
ganzen rond, zebra’s, kleine
paardjes, zwijntjes
en natuurlijk steenbokkies maar ook
tamme impala’s. En
verder pauwen en
geiten. Het campingterrein wordt
dagelijks ontdaan
van alle mest.
We hebben hier
een paar leuke ontmoetingen.
Een
Vlaamse met haar
Zuid-Afrikaanse vriend waar
we leuk mee kunnen praten.
En een gezin waarvan de moeder zich voorstelt als Geertje
Hoekstra. Dat kan niet missen: een rasechte Friezinne,
getrouwd met een Zuid-Afrikaan die werkt voor de Leidse
universiteit. En omdat de tijd
hier gelijk loopt met die Nederland kan hij zijn werk (IT)
zonder problemen doen. Ze
wonen hier al een tiental jaren
met hun drie kinderen aan de
zuidkust en voelen zich helemaal thuis.
We krijgen van hen waarde-

volle informatie over plaatsen
die voor ons interessant zijn
aan de Zuidkust.
Maar als we verder willen trekken richting Kaapstad wordt
Joop wat ziekjes. Temperatuurverhoging en veel slapen.
Het lijkt op hooikoorts, deze
omgeving staat bekend om
de hoge concentraties pollen.
Maar antihistaminica werken
nauwelijks.
Als ik het ook te pakken krijg
blijven we op deze vriendelijke
en gastvrije camping dus wat
langer noodgedwongen staan.
Als Joop zijn 70ste verjaardag
viert zijn we zover opgeknapt
dat we dat kunnen vieren
met een bezoek aan het nabijgelegen National Park van
de Karoo. Weinig groot wild
daar maar we genieten van
de mooie natuur. Afgelopen
zomer hebben bij ons berichten in de krant gestaan over
een ontsnapte leeuw. Die was
afkomstig uit dit park. Dagenlang zijn ze op jacht geweest
naar het beest, genaamd Silvester. Hij vrat schapen op en
bedreigde ook enkele mensen.
Uiteindelijk was het gelukt
om hem te verdoven en terug
binnen de omheining van het
park te krijgen. In de perio-

de dat wij het Park bezoeken
lazen we in een plaatselijke
krant dat Silvester wéér de
benen had genomen. En dat
met veel inspanning het beest
weer gevangen was genomen.
Er gaan stemmen op om hem
maar af te maken, maar in
Kaapstad werd dat weekend
actie gevoerd om dat tegen te
houden….
Op 30 maart hervatten we
onze reis, richting Kaapstad.
Na Laingsburg verandert het
landschap vrij plotseling. De
Karoo laten we nu achter ons
en we bereiken de heuvelachtige wijnstreek. Onderweg
steken we nog even aan bij het
oude, historische stationnetje
Matjiesfontein. In het oude
Lord Milnerhotel drinken we
koffie, een puntgaaf overblijfsel uit de Victoriaanse tijd.
Toen reed er een luxe trein van
Kaapstad naar dit station, de
passagiers overnachtten hier
in alle luxe en treinden de volgende dag weer terug.
Onderweg worden we gewaarschuwd via grote borden
om geen gestolen te druiven
te kopen, maar hoe de jonge
verkopers er wél aan gekomen
zijn staat niet op de kistjes die
veelvuldig te koop aangebo17

den worden langs de kant van
de weg.
We laten Capetown nog even
voor wat het is en gaan eerst
het Kaaps Schiereiland bezoeken. Een prachtig, ruig gebied
met hoge pieken. We rijden
naar het zuidelijkste punt National Parc Cape Point. We
overnachten zowel aan de
Westzijde bij’t Kommetje als
aan de Oostzijde, bij Boulders.
Als we hier op een avond lekker vis gaan eten in een gelegenheid aan het strand, zien
we over straat plotseling een
tiental Pinguins lopen, alsof ze
ook zojuist daar gegeten hebben. In de regen waggelen ze
met hun typisch loopje naar
de verte. Ze komen van een
grote Afrikaanse Pinguinkolonie een kilometer verderop.
De volgende dag gaan wij even
bij hen, op bezoek in hun reservaat. Dat zij ook van vis
houden is goed te ruiken.
Capetown
En dan wordt het tijd om
Capetown te gaan bezoeken.
We hebben een contactadres.
Een hier werkzame zoon van
onze sportinstructrice uit
Leeuwarden. Bij hem vóór zijn
appartementsgebouw kunnen
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we overnachten. We staan er heel rustig in een doodlopende straat en met
een veilig gevoel. Hij en zijn vriendin
geven ons een paar tips hoe we ons
bezoek aan de stad de beste invulling
kunnen geven. We zitten vlak bij Waterfront, van waaruit we de stad verder kunnen bekijken. Nemen o.a.de
boot voor een excursie naar Robbeneiland, waar we de cel van Mandela
zien. Beseffend dat hij hier 18 jaar
heeft vastgezeten en ongebroken zijn
vrijheid weer tegemoet trad is bijzonder. We maken een tocht met de
dubbeldekker Citybus en bezoeken

uitgebreid de Kirstenbosch Botanical
Garden. En op de laatste dag zien we
de Tafelberg voor het eerst helemaal
helder afsteken tegen de stralend
blauwe lucht. Het juiste moment om
er met de kabelbaan op te gaan en de
stad diep onder ons te zien liggen.
Genieten…
We zijn blij met onze gastheer en
-vrouw die ons zo goed de weg hebben gewezen in Kaapstad.
We gaan nu naar Stellenbosch, het
centrum van de wijnbouw. Maar we
voelen ons nog steeds niet helemaal

Heel Baard bakt grillt

Nog even genieten van de nazomer en we laten de vakantie voor wat het was. Aangezien wij te veel genoten
hebben van al het lekkers in Oostenrijk, gaan we nu maar
weer over naar de ‘gezonde’ heerlijkheden van alle dag. Om
toch een oostenrijks tintje aan het eten te geven, maak ik een
salade aangemaakt in het zuur, zoals je het vaak ook in Duitsland
eet…. Niks moeilijks aan en veel smakelijker dan ‘zuur’ uit een pot. Je
kunt er een maaltijdsalade van maken, maar ik vind het heerlijk bij een
nazomerse BBQ of een lekker gebakken visje.
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luxe Guesthouse waar wij weer eens
als enige kampeerders staan op een
prachtig ruim landgoed met enkele
lodges, beheerd door een vriendelijk
Duits echtpaar. Zij doen hun best om
het ons helemaal naar de zin te maken.
Intussen plannen we de invulling van
de 7 weken dat ons visum nu nog geldig is.
Ons wens julle die allerbeste.
José en Joop
19 maart 2016 M

• 1 rode chilipeper
• Koriander
• Munt

Gezonde salade

Wat hebben we nodig voor
ongeveer 6 personen;
• 100 ml wittewijnazijn (of gewone)
• Halve spitskool fijn gesneden

fit en gaan daar eerst een dokter raadplegen. Die herkent onze klachten
direct. Ze komen van een tekenbeet
die we al op 20 maart in Steenbokkie hebben opgelopen. Volgens de
dokter komt de Lymeziekte hier niet
voor maar hebben we een co-infectie
opgelopen van een ander soort bacterie. Met een stevige antibioticumkuur
die volgens haar binnen enkele dagen
moet gaan werken verlaten we opgelucht het ziekenhuis.
En we nemen daarom maar weer
enkele dagen rust op de camping
waar we nu zijn, vlak bij de stad. Een

• 3 geraspte wortelen
• Rode ui in dunne ringen
• 2 maiskolven ingesmeerd met
wat olie

Voor de dressing;
• 50 gr mayonaise
• Theel mosterd
• 1,5 theel zonnebloemolie (of olijf)
• 1 eetl citroensap (kun je evt weglaten)
• 1 teentje knoflook
Doe de azijn en 200 ml water met beetje zout
in een pan. Zodra het kookt giet je het in
een kom waarin je de kool, wortel en ui hebt
gedaan. Laat dit nu ongeveer 20 min beetje zacht worden. Daarna goed afspoelen en
droog deppen.
De maiskolven smaken het lekkerst als je ze

grillt, mocht de BBQ al aan staan, dan grill je
ze tot ze mooi bruin zien, maar in een grillof koekenpan lukt het ook (geen extra boter
of olie toevoegen, de pan gewoon heel heet
laten worden). Als ze voldoende zijn afgekoeld kun je de korrels er langs af snijden.
Doe ze bij de groenten in de kom.
Roer alle ingrediënten voor de dressing door
elkaar, giet het over de salade en meng alles
losjes. Voeg dan chilipeper, munt en koriander toe, misschien nog wat peper en dien de
salade op.
Lekker ite!

Esther M

19
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Felix

Knuffel

Ik ha gjin ferstân fan jild. Dat wol sizze, ik
wit fan guon dingen eins nea wat se kostje. In
noflike eigenskip fyn ik dat want as je net witte
wat it kostet dan hoege jo ek net te sykjen om
goedkeaper. Ik sneup net yn reklamefolders
mar gean gewoan nei Sybe-en-dy en keapje wat
ik nedich ha.
Ik mei dêr graach wêze, yn Winsum. Se
ferkeapje alles wat ik brûke kin en ik kin der
op 'e fyts komme. Der is noch in reden dat it
my dêr befalt, mar dêr skamje ik my wat foar.
It is in in publyk geheim dat yn de Coop fan
Winsum de moaiste, knapste, jonge froulju
wurkje. No bin ik fan middelbere leeftiid en
dan heare jo in bytsje hoeden te wêzen op
dat stik fan saken, mar ik mei der noch altyd
graach nei sjen. Dat is de natuer, dat krijst der
net út.
In pear wike lyn wie ik der wer en doe waard
ik holpen troch in jongfaam dy 't wol de kreaste
fan it hiele stel wêze moast. Jimme moatte it my
mar ferjaan, mar jonges wat in pronkje! It wie

INFO-AVOND
op 18 november

OPGELUCHT
HOUT
STOKEN

net drok en se hie in bêst sin dat wy rekken oan
'e praat. Oer it moaie waar en de lange dagen.
En doe't se hiel leaf lake om in grapke wie ik
ynienen hielendal ferkocht, finaal fan 'e sokken.
Der kaam in oare klant, ik moast ôfrekkenje en
sy frege: "De bon mei?" No, nee fansels. Ik ha it
jimme al útlein -mar dat koe sy net witte- dat
ik betanke freonlik. Mar se joech net samar
op: "Segeltsjes?". "Hokker segeltsjes?" woe ik
witte, om tiid te rekken. "No", sei se "Dy binne
fergees, dy kinne jo opgarje en as je dan genôch
ha -en doe seach se my krekt wat te lang oan
mei har grutte blauwe eagen- dan krije jo in
knuffel".
It wie as sakke de grûn ûnder my wei, ik krige
it waarm en gappe nei de siken. "Oeh, leave"
tocht ik noch en stammere "Uhh, ja, dat moat
altyd wêze fansels".
Goed en wol thús kaam de besinning. Wat in
nuvere wrâld, dat je segeltsjes garje soene foar
in krûpke! Mar goed, it libben is in kermis, jo
kinne sels útmeitsje of 't jo op de draaimûne
stappe as net. Ik naam my foar dit rûntsje mar
ris mei te dwaan en sloech oan it garjen. En

Weinigen willen er nu al aan denken, maar over een maand of wat
begint weer het stookseizoen.
Voor een aantal onder ons begint
dan het stoken van de houtkachel.
Fetze Tigchelaar geeft 18 november in de werkplaats van Meu20

belstoffeerderij AS een informatie-avond over hout stoken. Fetze
heeft accumulerende kachels verder door ontwikkelt en heeft zich
in het bijzonder gericht op milieuvriendelijk stoken. Tevens is hij
actief lid bij de branchevereniging

earlik is earlik, it foarútsjoch hie my wakker yn 'e macht.
Juster wie de bûter op. Net slim, elk segeltsje is der wer
ien en sa hie ik moai in loopke. Ik trof it want sy siet
wer yn folle gloarje efter de kassa. It kaam noch moaier
út dat de man foar my fûleindich oan it garjen west hie
en no rjocht hie op syn priis, sa koe ik moai in priuwke
krije fan wat my te wachtsjen stie. De spanning rûn op.
Sy telde de segeltsjes, glimke freonlik nei de man en sei:
"Ynoarder, jo meie der sels ien útsykje…" Jûchhei, ik
soe it wol witte! Mar doe wiisde se nei in rek mei plusen
boartersguodbisten.
Dêr stie ik. Mei myn beurs. En myn bûter. En net in hân
oer om mysels mei foar de kop te slaan. Hoe koe ik no sà
ûnnoazel….
Ik bin op de ien as de oare manier wer thúskaam. In
ûnderfining riker en in yllúzje earmer. Klear. Ik wol it
der ek net mear oer ha. Der leit noch in hânfol segeltsjes
yn it keukenslaad, wa 't der belang by hat kin se krije.
Mar wa 't ferlet hat fan in krûpke dy komt mar del,
dêr ha ‘k noch in hiele protte fan en ik hoech der gjin
segeltsjes foar.

van accumulerende kachels “WARM”.
Op deze avond krijgt u meerdere weetjes en tips
over hoe de houtkachel en open haard op de beste
manier te gebruiken. Voordeliger voor u en voor
uw omgeving.
Wanneer u een foto van uw kachel/ haard meebrengt, hebt u kans dat we het toestel die avond

65 jaar getrouwd,
We hadden het stil willen houden. Dat is dus niet gelukt!
We danken iedereen hartelijk,
die door een kaartje of anderszins zijn of haar medeleven
heeft laten blijken. De enthousiaste wijze waarop wij zijn
toegezongen heeft ons goed
gedaan. Dank jullie allemaal
voor dit gebaar.
Alexander en
Hennie Marjew/Severein
Wij hebben nog een paar HP
kleuren cartridges liggen. Een
liefhebber kan ze gratis afhalen.

uitvoerig gaan behandelen.
De tijden zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Het entreegeld is 5,00 euro, inclusief een kop koffie of thee.
Opgeven is vanwege het beperkte aantal zitplaatsen nodig en dat kan bij de Meubelstoffeerderij,
telefonisch: 0651205076
of per mail: contact@ankesohne.nl
21
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Verslag Dorpsbelang

Over de zomer, de
brug, de Burendag en
nog veel meer
Ditmaal mag ik als voorzitter van
Dorpsbelang u bijpraten over de
voorbije zomer. Of toch niet helemaal
voorbij, het lijkt warempel nog wat
nazomers weer op te leveren.
Het vlinder- en bijenfeestje bij de
ingangen van het dorp is niet helemaal gelopen zoals het bedoeld was;
vrachtwagens reden aan de kant van
de brug de ingezaaide bermen kapot,
het zaad kon niet ontkiemen omdat
het lange tijd (te)droog was en toen
de bijen- en vlinderplanten eenmaal
omhoog schoten schoot het gras mee
omhoog.
Nee, dan bij Jikke en Eppie in de tuin,
de paarse verbena leek wel een dansvloer voor de vele vlinders. Richting
Lions zijn de ‘toefjes’ wel prachtig
uitgegroeid tot een fleurige bermbeplanting en bij Anke haar werkplaats
hetzelfde verhaal. Maar Anke had
ook bordjes uitgezet om verkeer weg
te houden bij de bermen. Toch zou ik
willen pleiten voor een vervolg, van
al die bloemetjes wordt niet alleen de
vlinder of de bij vrolijk, maar wij als
mensen worden dat ook.
22

Zomer, dat betekent een eend die een
baantje trekt door het kroos, nevel in
alle vroegte over het land, de toeter
van een boot in de Bolswarder vaart,
een trotse moederzwaan die al haar
kuikens heeft gered uit de bek van
een vos, of de snavel van buizerd of
reiger, de roep van een koekoek in de
verte en het gekwaak van kikkers in
de sloot, het geluid van een trekker
op het land van Terpstra en een fietsende Panhuis richting moestuin met
een emmer, hark of schoffel: zoveel
onkruid groeide er nog nooit in zijn
tuin!
Maar ook een paar wapperende vlaggen, frysk en hollands, bij Café Baard,
lounge stoelen en banken met een
comfortabel schapenvachtje, fietsers
en bootjesmensen die aansteken voor
een kop koffie met of zonder Baarder appelcake. Het menubord van
Boyd breidt zich steeds meer uit, en
niet alleen Boyd staat zijn mannetje
achter de kachel in de keuken, maar
Aggie kan er ook wat van! Wat fijn
dat Kobus en Aggie zich inzetten als
gastheer en gastvrouw in het café; en
dat niet alleen, de kroegbaas is ook
brugwachter, zo staat er op een bordje
langs het fietspad.
De brugwachter nieuwe stijl levert
de provincie een behoorlijke bezuiniging op. En ja, natuurlijk óók inkomsten voor de uitbaters van Café Baard.
Wij noemen dit een win-winsituatie,

al vinden sommige inwoners van
Baard het meer ‘geen stijl’. En hopelijk raken we het onappetijtelijke hokje dan ook weer kwijt, of misschien
wordt het een douche hokje voor
campers of mensen met een boot?
Wie het weet mag het zeggen op 6
oktober, de inspiratie avond voor de
volkstuinen van Baard. We beginnen
20.00 uur op de bovenzaal van het
café en zullen dan brainstormen over
de toekomst van ‘het landje’. (overigens, Panhuis is op de hoogte en
raakt wat ons betreft niet zijn moestuin kwijt!!).
De Dekemastins commissie is deze
zomer druk bezig geweest om zijn
plannen voor de informatiepanelen
te realiseren. Geen projectplan zonder begroting, geen begroting zonder
dekkingsplan en geen plan zonder
pecuniae. Er zijn veel verzoeken voor
subsidie de deur uit gegaan om het
plan uit te voeren en dit heeft al tot
een aantal positieve reacties geleid;
ook in het dorp is aan crowdfunding gedaan, maar de crowd heeft
nog niet echt een duit in het zakje
gedaan. Bij deze alsnog een oproep
om te doneren voor het Dekemastins
Monument. Hoe bijzonder is het dat
wij die geschiedenis van 5 eeuwen
geleden weer gaan navertellen aan
onze jeugd, aan inwoners van deze
regio, aan toeristen die hier langs

Komt u op
fietsen door middel van panelen.
De geschiedenis van Juw Hettes De- 24 september helpen
plukken?
kema behoort tot de canon van Baard.
Maak een bedrag over op de rekening
van Dorpsbelang , NL 06 RABO 037
1051 525 ten behoeve van Het Dekema monument.

Tenslotte hebben we het nog even
over de fruitbomen aan de Faldenserwei. Voor burendag, 24 september,
zoeken we een groot aantal vrijwilligers voor een aantal klussen. Ten eerste het plukken van de appels en peren aan de Faldenserwei- deze bomen
zijn van Dorpsbelang- en ook dit jaar
laten we het fruit persen tot appel-perensap. Verder willen we het landje
over de brug gaan maaien met bos23
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maaiers, als dit nog niet gebeurd is tenminste.
En er is een verzoek om het hek rond de kerk
aan te pakken, waarvoor ook vrijwilligers nodig
zijn. Spreekt een van deze klussen u aan, meldt
u zich dan bij Klaas Bouma of Gabe Schaaf of
meldt u zich die zaterdag bij de kaatsaccomodatie om 10 uur.

om Baard leefbaar en leuk te houden. Trots
(zijn) op Baard, dat moet het motto zijn! Dus
u kunt een besluit altijd herzien wat ons betreft!
Op 13 september start in Leeuwarden het dorpen- en stadswijken seizoen. Dit jaar zijn de
10 dorpen van Nij Baarderadiel ook uitgenodigd. Klaas Bouma gaat hierheen namens
Dorpsbelang Baard. Het thema zal zijn: ‘hoe
bereikt u mensen in uw dorp of in uw wijk’?
Ik hoop dat Dorpsbelang Baard een goed voorbeeld kan stellen en dat ik u ditmaal weer heb
kunnen bereiken! Tot ziens op een van onze bijeenkomsten!

Op 10 november sluiten we het verenigingsjaar
weer af door het houden van een ledenvergadering. Bent u nog geen lid, maar wilt u wel meedenken (en praten kan altijd) dan stellen we uw
lidmaatschap zeer op prijs. Het komt niet vaak
voor maar nu en dan besluiten inwoners van
Baard hun lidmaatschap op te zeggen. Dat vinden wij als bestuur erg spijtig, want we proberen
voor alle Baarders de voorwaarden te scheppen

Namens ons bestuur,
Aukje Bergwerff- de Boer M

Verslag van de Commissie
Dekema Stins monument
Friese en de Nederlandse taal. Vanwege het aspect
''Leeuwarden Culturele Hoofdstad '' wordt deze
tekst ook in het Engels en het Duits in een plastic
hoesje omhuld overdag bij het memorial ter beschikking gesteld aan belangstellenden en eventueel ook
in het café.
Dorpsbelang heeft de commissie aangeboden, dat
Klaas Bouma de mogelijke subsidiënten zal benaderen door mailen c.q. aanschrijven. De commissie
is daarmee akkoord gegaan. Dit werk vereist inzicht
en geduld en is aan Klaas wel toevertrouwd.
Deze samenwerking is een voorbeeld van hoe een
kleine gemeenschap tot dit soort initiatieven in staat
is.

Bij dezen het laatste nieuws
van de CDSM-werkgroep.
Wij hebben op 8 augustus
jl. vergaderd in café Baard
en het ontwerp van Edzer
Dillema is goedgekeurd.
De twee grote panelen worden horizontaal geplaatst. Het eerder vermelde lessenaar paneel staat
uiteraard weer in het midden. De foto reportage is
nu over de drie borden verdeeld.
Aan de betrokkenheid van Jappie Scheffer t.a.v.
het historisch archeologisch veldwerk in de jaren
tachtig, betreffende de Dekema-Stins, zal zeer zeker
ruimte worden gegeven.
De ter zake dienende tekst is respectievelijk in de

Alexander Marjew M
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Gerrit Wierenga reageert

Oorlogsjaren in Baard
At “De Baarder Kat” komt, gau efkes trochlêze
en letter better. Sa trof my it stikje “Oorlogsjaren in Baard”
In pear opmerkingen en oanfollingen.

rûn dit goed ôf, mar it mantsje kaam hielendal
oerstjoer thús.
Dan falt de namme Yep van Dijk, mar dy syn âlden hiene in krúdenierswinkel en Rein Jellema
syn âlden in grientesaak.

De klok út de toer is nea wer werom fûn. Der is
letter in nije klok getten.
Der is doe mei in list troch de buorren rûn om it
nedige jild yn te sammeljen
It tekoart sil miskien wol oansuvere wêze troch
de tsjerkfâdij.
Der is in ynskripsje oanbrocht yn de klok mei
de nammen fan leden fan de tserkfâdij en sa it
my heucht wiene dat: O. Nicolai, Sj. Boersma en
J.Kasemier
Der is ek ien of oare tekst yn oanbrocht en ik
miende ek de datum fan 1950. Yn elk gefal hinget it bewiis boppe yn de toer.
As ien as oar it besjen wol, efkes in tip: gean nei
de heal oere en foar de folle oere,(as krekt oarsom) want as de klok slacht en jo steane derby,
dan stean ik net foar de gefolgen yn….

En dan it ferhaal oer it delstoarten fan it fleantúch by Jeth ûnder skoalle tiid om en de by
15.30 oere.
Wy as bern tochten dat it net safier fan Baard ôf
wie en dus der op ôf. Mar it wie fierder as dat wy
tochten en sa belânen wy by Jeth.
De reek der ’t it fleantúch delstoarten wie, wie
dúdlik te sjen.
Oankommen op dat plak waarden wy konfrontearre lichem fan in deade soldaat. De parasjute
lei efter him. In pear minsken stiene derby. “Te
leech útsprongen” waard der sein.
Skuon hie de soldaat net mear oan, stellen, want
it wie in krappe tiid. Der wie in oaren die woe de
gouden ring mar fan syn finger helje, mar wer in
oar sei dat men de deaden mei rêst litte moast,
ek al wie it in Dútse soldaat.
By de krater fan it delstoarten fleantúch binne
wy net west, want de “grienen”(grüne politzei)
kaam der oan, sa waard er sein.
Thús wie ús wol ferteld dat net de bêsten wiene. Dus op nei hûs; ûngerêste âlden en beste
útbrander, want nei skoaltiid earst thúskomme
wie ôfpraat. En ôfpraat wie ôfpraat!

Rein Jellema is yndied efternei sitten troch yn
Dútse soldaat. Myn heit hy syn buorkerij op it
stikje grûn oer de Tongerbrêge oan de rjochterkant, seach Rein oankommen en winke mei syn
holle sokssawat as: fuortwêze.
Hy seach de soldaat wol efter him oan sitten.
Dy soldaat seach dat en doe wie heit oan bar.
“Mit”! No nee dus, as it heal kin net. Mar hy
hie sjoen dat heit syn mei syn holle winke, mar
heit hâlde fol dat hy sa in mich fuort jage. En sa

Dit ferhaal is my altyd by bleaun en mei al mar
mear dokumintêrs oer de twadde wrâldoarloch
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op de telefyzje kaam my dit gau ris wer yn ’t
sin.
It kaam safier dat ik oan mysels begûn te twiveljen en ik wit ek hielendal net mei wa as wy
hinne gien binne.(wit ik trouwens noch net).
Om in ein oan dat twiveljen te meitsjen bin ik
op ûndersyk útgien.
It die bliken, dat it yndied bard wie. It hat wis
wol in sterke yndruk by my efter litten want
ik wie doe in jonge fan goed 8 jier. Foaral ek de
details, ik sjoch it noch foar my.
Il wit wol, dat ik nei dit foarfal bang waard at
der mear as ien fleantúch oerfleach.

Doel
Onderschepping
Oorzaak:
Tijdens een luchtgevecht met
Amerikaans bommenwerpers werd de machine getroffen en stortte tussen Britswerd en
Wieuwerd neer.
De piloot verliet het toestel per parachute en
kwam behouden aan de grond. R.Dworack
sneuvelde.
Oant safier. Al mei al in hiel ferhaal.
Groetnis fan Gerrit Wierenga M
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Baard heeft
een nieuwe
brêgewipper!

15 jaar energiebelasting terug
en participeren in zonnepanelen
niet op eigen dak
Geen zonnepanelen op je eigen
dak maar wel de voordelen van
de productie van groene electriciteit op het dak van een ander
dmv. participaties.
Dat moet dan wel binnen de
zgn.postcoderoos: dat betekent dat huishoudens en bedrijven/organisaties binnen dezelfde
postcode als waarin het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn + de omringende postcodes deel kunnen nemen.
Hoe werkt dat?:
• In het Grieneko werkgebied binnen de
postcoderoos zijn zeker 1 en wellicht 2
bedrijven die wel tot 250 zonnepanelen op
hun dak willen.
• Die panelen worden geplaatst en zijn dus
eigendom van een cooperatie, in dit geval
Grieneko 1 en evt.2
• Huishoudens, bedrijven, kerken etc. kunnen
participaties kopen bij de opgerichte coop.
max. voor de hoeveelheid stroom die men
jaarlijks denkt te gebruiken.
• De cooperatie investeert in de zonnepanelen
en maakt afspraken met de dakeigenaar en

Der sieten twa soldaten yn: ien is dus omkaam
en de oare is mei syn parasjute delkommen by
Hilaard.
Dizze soldaat hat nei de oarloch noch by de
boer yn Jeth west op wa syn lân it fleantúch
delkommen is.
Men hat in pear kear probearre it fleantúch op
te graven, wat net slagge is. It skynt op in laach
driuwsân te lizzen en wie te djip fuortsakke
om it op te bergjen. Teminsten sa giet it ferhaal.
Op it formulier de “crashgegevens”:
Locatie:
Wieuwerd/Britswerd
Bemanning: Dworack, R Kovarbasic, T
Datum:
22-12-1943
Tijd:
15:30 uur
Toestel:
Messerschmitt Bf-110
Serienummer: 120017
Luchtmacht: Luftwaffe
Thuisbasis:
Wunstorf
Eenheid:
7e staffel Zerstör Geschwader
26 Radioletter Witte 2

De postcoderoos regeling:

regelt ook de verzekeringen etc.
• De overheid garandeert dat gedurende 15
jaar voor de hoeveelheid stroom waarvoor
men participaties heeft aangeschaft de
participant de energiebelasting terugkrijgt.
• Verhuist men naar een plek buiten de
postcoderoos dan kan men de participaties
aanbieden aan de coop. deze neemt ze
over tegen een bedrag van aanschaf min
afschrijving en verkoopt ze weer aan de
nieuwe bewoner of een ander binnen de
postcoderoos.
• Stel men koopt 10 participaties= 10 panelen= 3000 kwh/jaar. Dat zal ongeveer kosten € 3350. Gedurende 15 jaar ontvangt u
elk jaar terug de energiebelasting. Per jaar
is dat nu ongeveer € 355
• In detail moet het nog verder uitgewerkt
worden. Dat gebeurt op korte termijn. In elk
geval is het goedkoper dan zonnepanelen
op eigen dak.
• De eerste set zonnepanelen zullen bij
voldoende deelname geplaatst worden op
het dak van melkveebedrijf JD van Mourik
te Winsum

Geïnteresseerd? Meer weten? Meld u aan! info@grieneko.frl
Zonnepanelen op eigen dak kan natuurlijk ook! Via Grieneko kan dat ook nog!
Dil
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Nieuws van obs de Stjelp
Na een heerlijke vakantie gingen de
schooldeuren afgelopen maandag
weer open voor de kinderen. Wat
was het fijn om iedereen weer in
goede gezondheid terug te zien op
school.
De laatste weken voor de vakantie
werkten we over ‘Nederland’. De kinderen maakten een mooie landkaart,
met alle hoogtepunten van Nederland
daarin verwerkt. Natuurlijk waren er
de schoolreisjes en was er het afscheid
van groep 8. Een gezellig afscheid en
een spetterende afsluiting van het
schooljaar met spelletjes en het open
podium. Wat een acteer-, dans- en
zangtalent kwam er weer voorbij. Een
welverdiende vakantie volgde.
Afgelopen maandag zijn we het nieuwe schooljaar letterlijk ingesprongen.
We werken met het thema ‘Circus’.
Zoals leeuwen in het circus door een
brandende hoepel springen, sprongen de leerlingen de school binnen.
We gaan samen met de kinderen een
voorstelling organiseren voor iedereen die ons heeft geholpen het afgelopen jaar. We hopen natuurlijk ook
het komende jaar weer op deze hulp
te mogen rekenen. Zonder deze hulp
zouden veel activiteiten niet plaats
kunnen vinden. Een bedankje is dus
28

zeker op zijn plaats. De acts zijn inmiddels bedacht en het beloofd een
spectaculaire show te worden.
De start van het nieuwe schooljaar
betekent ook de start van het continurooster. De kinderen zijn vanaf
dit schooljaar om half drie uit en op
woensdag om half één. We eten met
de kinderen op school. Het betekent
ook dat de TSO stopt. Voor de TSO
mochten we altijd een beroep doen
op Wilma v.d. Bij, Saskia Zeinstra en
heel veel andere ouders die zo nu en
dan bijsprongen. Ook via deze weg
nogmaals bedankt daarvoor! Inmiddels hebben we de eerste lunches achter de kiezen en dat was erg gezellig.
Naast het continurooster zijn er nog
meer ontwikkelingen. Zo gaat Gearquest zich uitbreiden. Gearquest is
de community waar kinderen elkaar
vragen kunnen stellen. Ouders van
kinderen worden in de eerste weken
van het schooljaar toegevoegd, zodat
ook zij antwoorden kunnen geven op
vragen van kinderen.
Daarnaast gaan de leerkrachten een
scholing volgen van St. Leerkracht.
Gearhing stelt zichzelf als doel de
leerkracht hun vak terug te geven.
Vooral bezig zijn met lesgeven en

de voorbereidingen er van. Minder
administratie en als er moet worden
vergaderd dan effectief en met als
inhoud het onderwijs op de school.
Leerkrachten de ruimte geven om
zichzelf en de school te ontwikkelen.
St. Leerkracht gaat samen met het
team kijken hoe dit te realiseren in de
school. Binnen de Gearhing zijn een
aantal scholen gestart als pilot. De ervaringen zijn zo positief, dat nu meer
scholen gaan aanhaken. De school
van Baard dus ook. Misschien niet
voor iedereen de meest zichtbare ontwikkeling, maar zeker wel een hele
mooie ontwikkeling die het noemen
waard is.
Eén van de grootste projecten dit
schooljaar is; Greidhoeke goes onderwijs. Een project in samenwerking met Keunstwurk en Akte 2. In
dit project staat de “Skries” centraal.
We gaan samen met de leerlingen een
Skries volgen tijdens zijn reis door
Europa en gaan onderzoeken waarom de Skries zich zo thuis voelt in
Friesland en waarom wij ons er thuis
voelen. Vervolgens zoeken we contact met kinderen in andere landen
die langs de vliegroute van de Skries
wonen en met hen gaan we de resultaten van ons onderzoek uitwisselen.
Natuurlijk zullen we ook het land
in gaan om de weidevogels en hun
leefgebied te bestuderen. Akte 2 en
Keunstwurk helpen ons vervolgens al
onze ervaringen op een creatieve ma-

nier te verwerken en te presenteren.
Naast al deze nieuwe dingen, blijven
er ook dingen gelijk. Kinderen blijven met een doelenboekje werken. In
dit boekje staat wat zij aan het einde
van dit jaar op het gebied van rekenen, taal, spelling enz. zouden moeten kunnen. Samen met de leerkracht
kijken ze regelmatig middels coachgesprekjes of zij deze doelen hebben
gehaald en hoe ze anders gaan worden bereikt. Vorig jaar zijn wij met
deze doelen gestart. We merken dat
de kinderen zich heel bewust zijn van
wat ze leren en waar ze aan werken.
Een mooie winst. Natuurlijk kan het
altijd beter, maar het heel bewust zijn
van wat je leert is zeker iets wat we
willen continueren.
Er staat ons met andere woorden
weer heel wat te wachten. We hebben
er zin in!
Met vriendelijke groet,
Jetske Hettinga M
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Zondag
6 november
2016

aanvang 16 uur
in de
Mennistetsjerke

Huiskamerconcert
bij Joke en Ronald

Vocaal ensemble
Musica Maria
Gratis toegang met hapje en drankje.
Opgave graag:
ds.jvdvelden@planet.nl
of 0517235659.
Welkom vanaf 15.30 uur.
Joke en Ronald

Over personele mutaties
en de griepvaccinatie

Nieuws uit
de praktijk
Nieuws uit de praktijk is er ditmaal
niet zoveel! Toch zijn er enkele dingen
die voor u van belang kunnen zijn.
De zomervakanties zijn praktisch
achter de rug en de teamsamenstelling is een beetje veranderd.

Omdat Debora na haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof weer terug is hebben we ook afscheid genomen van Janet de Groot. Janet gaat
aan een verpleeg opleiding beginnen. Ook haar
wensen we veel succes met deze nieuwe stap in
haar loopbaan.

In de apotheek hebben we afscheid
genomen van Karin Walinga, haar
contract is niet verlengd. In plaats
van Karin is Linda Zondervan het
apotheekteam komen versterken,

Het zal velen van u niet ontgaan zijn: de huisarts
is 65 geworden. Maar niet dat hij gaat stoppen,
nee, hij gaat zijn tijd wat anders indelen maar
blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de
praktijk. Naast de management kant van de

Plaatsing
Monitor zonnepanelen
Dinsdag 23 augustus is in het keukenraam
van Café Baard de energiemonitor geplaatst
zoals destijds met ENIE is afgesproken.
Van alle door ENIE in het Grieneko werkgebied
geplaatste zonnepaneelinstallaties wordt, bij elkaar opgeteld, de elektriciteitsproductie per dag,
week, maand en per jaar aangegeven. Daarbij
de bespaarde CO2-uitstoot. De monitor heeft
30

wellicht heeft u haar al ontmoet, wanneer u dit
stukje leest.
Dokter Tjerk Hoekstra heeft ons ook verlaten,
hij is op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil
na zijn werk in onze praktijk nieuwe ervaringen
opdoen. Tijdens een praktijk barbecue hebben
we hier bij stilgestaan. We wensen hem veel geluk toe in dit mooie vak!

ook de mogelijkheid lokale aankondigingen te
plaatsen.
De bedoeling was dat ook de zonnepaneelinstallaties + de windmolen die al eerder waren
geplaatst daarin op te nemen. Dat brengt echter
de nodige licentiekosten met zich mee of is
technisch niet mogelijk. Daar proberen we nog
wat op te vinden.
De monitor betreft een proef. Ergens volgend

praktijk blijft hij ook beschikbaar voor het
spreekuur. We zullen alleen vaker afwezig zijn
om een reis te maken.
Nog twee dingen van organisatorische aard: begin november worden de griepspuiten gegeven,
opdat u zo optimaal mogelijk beschermd bent
tegen een influenza infectie. Houdt u de website goed in de gaten, www.huisartswinsum.nl,
waarop de data aangekondigd zullen staan.
Diegenen die al vaker een griepvaccinatie kregen, nl. zij die behoren tot de risicogroepen,
worden ook dit jaar weer opgeroepen. En het
tweede punt is dat begin oktober de vloerbedekking in het MCW zal worden vernieuwd.
Mogelijk geeft dit wat overlast en we hopen dat
u hier begrip voor zult hebben!
Tot een volgend keer,
Aukje Bergwerff- de Boer M

jaar zal in samenwerking met Liander daaraan
toegevoegd worden alle geleverde gas en elektriciteit
uitgesplitst in groen, grijs en lokaal op eigen dak of
lokale windmolen geproduceerd. Dit alles natuurlijk met de bedoeling te kunnen zien of het lukt
groener, duurzamer met energie om te gaan van
bekende zo veel mogelijk lokale of regionale bron.
Als u langs de monitor loopt, kijk er eens naar en
laat eens weten wat u ervan vindt.
Grieneko coöp UA
Met groet, Ronald van Giessen
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Nieuws van Keatsferiening Baerd

Freule-succesje voor Baard
In de vorige Baarder Kat hebben we u al op de
hoogte gebracht over de eerste partijen die in
het begin van het seizoen hebben plaats gevonden. Maar naast deze partijen: KNKB welpen
jongens en de KNKB dames hoofdklasse én
de eerste Bergwerff “pillen”partij gebeurde er
natuurlijk meer!

wedstrijden. We zijn daar als vereniging heel
blij mee! Super!
Op 25 juni was er een ledenpartij, waar het 115
jarige bestaan van de kaatsclub ook aandacht
kreeg. Er was bij aanvang voor een ieder een
heerlijke bakje koffie en stukje oranjekoek. En
aan het eind van de dag werd er met de nodige
hapjes en drankjes nog lang nagezeten. Bij
deze leden partij was de uitslag bij de jeugd als
volgt:
A-klasse
1e prijs: Jens Jepkema
2e prijs: Tjitte Reitsma
B-klasse
1e prijs: Yvet Bouritius
2e prijs: Sybrig Meijberg
3e prijs: Berrit Jepkema
4e prijs: Hester Dieuwke de Boer
Bij de senioren werden de prijzen
als volgt uitgedeeld:
1e prijs: Thomas vd Meer & Yne
Binnema
2e prijs: Siemen Reitsma & Jurjen
Karsten
1e verl: Klaas Gerrit Meulenaar & Renzo
Ambrosio
2e verl: Gerrit Meulenaar & Amarins Heida

Alhoewel het al even geleden is werd
er uiteraard met de merke gekaatst.
Tijdens de merke werd er ook een heuse fotoshoot gemaakt van kaatsers met een heel mooi

Kaatsers in het nieuwe Tiedema-tenue

nieuw tenue aan. De nieuwe afdeling tenues
zijn door familie Tiedema (van Tiedema
Droogtechniek en Lekdetectie) zowel voor de
jeugd als voor de senioren beschikbaar gesteld.
Het betreft wedstrijdkleding en trainingspakken. Keatsferening Baerd kan zich zo de
komende jaren weer op een goede manier
presenteren tijdens de verschillende afdelings-

Voor de zomervakantie begon werd er op 9 juli
de befaamde schilders partij nog gespeeld. Nog
altijd gesponsord door onze Baarder schilder
Eppie Veenstra en ons ex- Baarder schilder
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Siebe Walinga. Helaas
konden zij er beiden
niet bij aanwezig zijn.
Desalniettemin werd
het een zeer geslaagde
avond (nacht). Op
een gegeven moment
werd er een gitaar
gehaald en werd er
gezongen (wat een
talentvolle mensen
in en rûn om Baard).
Het was een heuse
nachtpartij, het was
alweer licht toen de
laatste mensen de kamp verlieten.
Bij deze leden partij was de uitslag bij de jeugd
als volgt:
1e prijs: TJitte Reitsma en Anna de Roo
2e prijs: Reinder Dijkstra & Feya Heida
3e prijs: Elisa de Roo & Doutsen Meijberg
Bij de senioren werden de prijzen als volgt
uitgedeeld:
1e prijs: Durk Hoogma & Famke Hoogma
(beste vrouw)
2e prijs: Sander Hageman
3e prijs: Jan Franke Heida
4e prijs: Ronald Orré
5e prijs: Klaas Hoogma

Spanning tijdens de Freule

gens naar het hoofdveld, wat een belevenis op
zich is. Daar werd de tweede omloop gewonnen van Jellum Bears. De derde omloop moest
Baard aantreden tegen de favorieten van Peins,
deze waren letterlijk en figuurlijk een maatje te
groot voor de Baarder jongens. Dus helaas net
voor de prijzen er af, maar wat een dag!
Naast dit KNKB succes zijn er best veel andere
goede prestaties neergezet. Maar daarover in
de volgende Baarderkat meer. Op het moment
van het schrijven van dit stukje resten ons nog
twee partijen, namelijk op 4 september de Café
Baard partij en 10 september de afsluiting van
het seizoen met de traditionele Hoogma Ouder
kind partij en de uitreiking van de jeugd competitie prijzen. We maken daar nog twee mooie
dagen van met elkaar.

Ander nieuws:
Naast deze partijen is Baard ook dit jaar weer
vertegenwoordigd geweest op de Freule. Dit
jaar zijn Stefan van der Meer, Durk Hoogma en
Geert Reitsma tot de derde omloop gekomen.
In de eerste omloop was Baard te sterk voor
Doanjum. De tweede omloop mochten de jon-

We wensen jullie een prachtige, sportieve
nazomer toe!
Het bestuur Keatsferiening Baerd M
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les padres & madres, BBQ team, Petjebalfanitici, de opbouw & afbouw
werkers etc. etc.
En natuurlijk willen we het hele
dorp bedanken voor de fantastische
sfeer, deelname en plezier die we
met elkaar gehad hebben. We zijn al
weer afspraken aan het maken voor
volgend jaar…tot dan!
De Merke Commissie Johannes,
Ronald, Susan, Jeroen M

Baard on the beach 2016
Wat hebben we genoten van deze
merke en we hopen jullie natuurlijk
ook. Wat een opkomst en deelname
bij deze editie!
Nadat Ronald de grote tent had
“gereanimeerd” konden we deze
weer mooi gebruiken als centrale
strandtent samen met de drankkar
en de snackcaravan. En wat heeft de
samenwerking met Aggie, Jaap en
Boyd goed uitgepakt, super gewoon
om je hapje en drankje zo op het veld
te kunnen krijgen met een muziekje
erbij.
Of het nu het kaatsen, de herintredende puzzeltocht of de zeskamp
34

was, wij hebben alleen maar blijde
gezichten gezien…of misschien een
paar niet, verliezende kinderparturen bij het kaatsen, trouwens wat
volwassenen konden dan ook wel
wat zuur kijken...
Als Merke commissie zijn we officieel maar met 4 mensen, maar eigenlijk is de commissie zoveel groter en
mogen we wel spreken van een heleboel subcommissies. Hierbij willen
we jullie dan ook ONTZETTEND
bedanken voor de hulp bij o.a.: De
Puzzelrit, Brunch voorbereiders,
zeskampbouwers, lootjesverkopers,
raadprijspushers, bingokoninginnen,
kaatsclubmannen, Café Baard alias

Helaas gaat Johannes ons na trouwe
dienst verlaten, bedankt voor je toewijding en tijd…we zullen je missen.
Wie het leuk vind om mee te helpen,
graag een mailtje naar

pjvandenderen@gmail.com
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Dierbaar(d)
Een rubriek met foto's
van plekjes in en rond
Baard die ons dierbaar
zijn.
Foto's van Aart Kuyt

Wei(ij)de(se)lijk Baard

36
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De Speeltuincommissie

Editie:
jaargang 18, nummer 3, september 2016
oplage 100 exemplaren.

Bedrijvigheid met mooi resultaat
De afgelopen weken was het een bedrijvigheid
van jewelste in de speeltuin. Met een aantal vrijwilligers en een grote kraan werd de speeltuin
omgeploegd, met speciale dank voor Lieuwe voor
de technische ondersteuning. Het resultaat van al
dat werk is een mooi rechthoekig pleintje.
Voor diegene die zich afvragen waarvoor dat
pleintje dient? Hierop komt de nieuwe aanwinst te
staan, een tafeltennistafel! Hopelijk kan jong (en
oud) hiervan lang en sportief genieten. Zo blijft
de speeltuin een ontmoeting plaats voor jong en
oud.
Zijn we dan klaar met alle bedrijvigheid? …. Nee.
Maar dat blijft nog even een verassing.
De Speeltuincommissie M
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Kopijadres & secretariaat:
Faldenserwei 21, 8834 XH Baard
telefoon: 06-23429485
E-mail: debaarderkat@gmail.com
NL06RABO 0371051525 van de
Rabobank Leeuwarden Noord West
Friesland.

De Helena’s hebben er
weer zin in!!!!!!!
Na een vakantieperiode van 3 maanden zijn
we weer losgegaan in
september.
Met gelijk een koffie/
thee ochtend op 1 september.
En zoals we vorig seizoen gewend waren is
er weer iedere:
1e dinsdag van de
maand een koffie/thee
ochtend om 10.30 uur
3e donderdag een
doe-middag om
14.00 uur
in café Baard.
Op de achterzijde van
de Baarder kat zijn de
datums vermeld.

Er is een kleine verandering bij de doe-middag.
Door de geringe
opkomst hebben we
besloten dat familie,
vrienden, kennissen en
bewoners van andere
dorpen mee mogen
doen aan de doe-middag, zodat deze kan
blijven bestaan!!!!!!!!
Maar de koffie/thee
ochtend blijft voor de
Baarders
Wij hebben er zin in!!!!!!
Jullie ook????
Vanaf 20 jaar ben je
welkom
De Helena’s

Redactie:
Anke Roorda, Betty de Jong, Esther de
Croon, Gert Zeijlemaker, Tina Hendriks,
Aart Kuyt.
Vormgeving:
Edzer Dillema
Informatie:
De Baarder Kat verschijnt vier maal
per jaar (te weten rond 1 maart, 1 juni,
15 september en 1 december) met de
agenda, het nieuws en de activiteiten en
/ of bijeenkomsten van de stichtingen,
verenigingen, commissies en clubs
van Baard voor de eerstkomende drie
maanden, aangevuld met ingezonden
stukken, oproepen en redactionele
artikelen, verzameld in een onafhankelijke krant.Kopij hiervoor dient het liefst
vier weken voor de verschijningsdatum
te worden ingeleverd bij voorkeur per
e-mail.
De Baarder Kat wordt GRATIS verspreid
onder alle inwoners van Baard en
bezorgd bij actieve buiten-Baarders.
Overige belangstellenden kunnen zich
abonneren voor € 6,- per jaar, incl.
verzendkosten. De Baarder Kat is ook
digitaal te lezen. U gaat daarvoor naar
de website: www.baard-frl.nl
De redactie is niet aansprakelijk voor
fouten in de tekst of de aangeleverde
kopij en zij behoudt zich het recht voor
deze te redigeren en zonodig in te
korten.

Baardata
Ma.05 sept.

Iedere
maandag

BewegenOpMuziek

o.l.v. Muccia

Bovenzaal café
Baard

Zat. 10 sept.

14.00 u

Hoogma Ouder-Kind partij

Keatsferiening Baerd

Kaatsveld

Zat. 17 sept.

weekend

Oud papier container staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij
de brug

Zon. 18 sept. 09.30 u

Dienst door ds. G. Eppink

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Din. 20 sept.

14.00 u

Doe middag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Zat. 24 sept.

10.00 u

Burendag…… alle Baarders

Ver.van Dorpsbelang

in Baard

Vr. 30 sept.

20.00 u

Start Klaverjassen

Yge Valk/ Ger Luyben

Café Baard

Don. 06 okt.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Don. 06 okt.

20.00 u

Inspiratieavond volkstuinen

Ver.van Dorpsbelang

Bovenzaal café
Baard

Zon. 09 okt.

09.30 u

Dienst door ds. U. Slik

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Din. 18 okt.

14.00 u

Doe middag (onder voorbeh.)

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Don 03 nov.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Zon. 06 nov.

09.30 u

Oogstdienst ds.H.Post-Knol

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Zon. 06 nov

16.00 u

Huiskamerconcert

Joke en Ronald

Mennistetsjerke

Don. 10 nov.

20.00 u ??

Ledenvergadering

Ver.van Dorpsbelang

Bovenzaal café
Baard

Di. 15 nov.

14.00 u

Doe middag

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Di. 15 nov.

Op tijd

Inleveren kopij

Redactie deBaarderKat

Kopij bij Anke
Roorda of
debaarderkat@
gmail.com

Zat. 20 nov.

weekend

Oud papier container staat
er weer

Ver. van Dorpsbelang

Parkeerplaats bij
de brug

Do. 01 dec.

10.30 u

Koffie/thee ochtend

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

Zon. 04 dec.

09.30 u

Dienst door ds. U. Slik

Kerkenraad v.d.Streekgem.

Herv. Kerk Baard

Don. 15 dec.

19.30 u

Bloemstukje maken Info volgt

Act. Comm. “de Helena’s”

Café Baard

